
  ) . )37ْم الَ يـَْعَلُموَن (ــــًة َوَلِكن َأْكثـََرهُ ـــــاِدٌر َعَلى َأن يـُنَـزٍل آيَ ــــــــَوقَاُلوْا َلْوالَ نـُزَل َعَلْيِه آَيٌة من ربِه ُقْل ِإن اللَه قَ ( 
  ] . 37[ األنعام : 

 ---------  
  لرسول .أي : كفار مكة ، املعاندون املكذبون ل) َوقَالُوا (  

  هالّ نّزل على حممد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا واملائدة .)  َلْوال نـُزَل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن رَبهِ ( 
َلَك َجنٌة ِمْن  أَْو َتُكونَ  . َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىت تَـْفُجَر َلَنا ِمَن اْألَْرِض يـَْنُبوعاً فهم يريدون آيات اقرتحوها هم كقوله تعاىل عنهم (

َنا ِكَسفًا أَْو َتْأِيتَ بِاللِه َواْلَمالِئَكِة قَِبيالً .  خنَِيٍل َوِعَنٍب فـَتُـَفجَر اْألَنـَْهاَر ِخالَهلَا تَـْفِجرياً  أَْو َيُكوَن َلَك .  أَْو ُتْسِقَط السَماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ
َنا ِكَتاباً نـَْقرَأُُه ُقْل ُسْبَحاَن َريب َهْل ُكْنُت ِإال َبَشر بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو تَـْرَقى ِيف السمَ    ).اً َرُسوالً اِء َوَلْن نـُْؤِمَن ِلرُِقيَك َحىت تـُنـَزَل َعَليـْ

  : وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور الرباهني وإقامة احلجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله . قال القرطبي ♦
بآية على نبّوته ، فإن قيل : فقد أتى به ، وكأنه مل يأت بشيء عندهم  ρواملعىن : أم طلبوا أن يأيت النيب :  تسهيلوقال في ال ♦

  ر .لعنادهم وجحدهم ، واآلخر : أم إمنا طلبوا آية تضطرهم إىل اإلميان من غري نظر وال تفك
  هلم راداً عليهم .) ُقْل  (

أي : هو تعاىل قادر على أن يأتيهم مبا اقرتحوا ، كما حدث ملا طلب احلواريون آية مائدة من ) ْن يـُنَـزَل آيًَة ِإن اللَه قَاِدٌر َعَلى أَ ( 
  السماء ، أنزهلا سبحانه ، وغريها من آيات الرسل احلسية واملعنوية ، لكن حكمته تقتضي تأخري ذلك ومل فعله .

  ال :مث بّني تعاىل عدم إنزال ما اقرتحوا من اآليات فق ♦
أي : أنه لو نزلت اآلية اليت طلبوها ومل يؤمنوا لنزل م العذاب العاجل ، كما وقع بقوم صاحل ملا )  َوَلِكن َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ ( 

) ئِْتَنا ِمبَا َتِعُدنَا َوَقالُوا يَا َصاِلُح ااقرتحوا عليه إخراج ناقة عشراء ، من صخرة صماء ، فأخرجها اهللا هلم منها بقدرته ومشيئته فعقروها (
َنا َمثُوَد فأهلكهم اهللا دفعة واحدة بعذاب استئصال ، وذلك يف قوله تعاىل ( َوَما َمنـََعَنا َأْن نـُْرِسَل بِاْآلياِت ِإال َأْن َكذَب َِا اْألَولُوَن َوآتَـيـْ

 َا َوَما نـُْرِسُل بِاْآلياِت ِإالِ اَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُمواَختِْويفاً الن  ( .  
وفق ما طلبوا مث مل  تقتضي تأخري ذلك؛ ألنه لو أنزهلاأي: هو تعاىل قادر على ذلك، ولكن حكمته تعاىل قال ابن كثير :  ♦

َنا َوَما َمنـََعَنا َأْن نـُْرِسَل ِباآليَاِت ِإال َأْن َكذَب َِ  ( يؤمنوا، لعاجلهم بالعقوبة، كما فعل باألمم السالفة، كما قال تعاىل ا األوُلوَن َوآتـَيـْ
ِإْن َنَشْأ نُنزْل َعَلْيِهْم ِمَن السَماِء آيًَة َفظَلْت َأْعَناقـُُهْم  ( ، وقال تعاىل) َمثُوَد الناَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا َِا َوَما نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإال َختْوِيًفا 

  ) .َهلَا َخاِضِعَني 
ال يعلمون أن اهللا إمنا منع اآليات اليت تضطرهم إىل اإلميان ملصاحل العباد ، فإم لو رأوها ومل يؤمنوا واآلخر قال يف التسهيل : ... 

  . لعوقبوا بالعذاب
هو أنه ملا ظهرت املعجزة القاهرة والداللة الباهرة الكافية مل يبق هلم عذر وال علة ، فبعد ذلك لو أجام اهللا تعاىل يف ذلك  وقيل :

ّلهم يقرتحون اقرتاحًا ثانيًا ، وثالثًا ، ورابعًا ، وهكذا إىل ما ال غاية له ، وذلك يفضي إىل أن ال يستقر الدليل وال تتم االقرتاح فلع
  احلجة ، فوجب يف أول األمر سد هذا الباب واالكتفاء مبا سبق من املعجزة القاهرة والداللة الباهرة.

ذه املعجزات ال لطلب الفائدة بل ألجل العناد والتعصب وعلم أنه تعاىل لو أعطاهم أنه تعاىل علم منهم أم إمنا يطلبون ه وقيل :



  .لمه تعاىل أنه ال فائدة يف ذلك مطلوم فهم ال يؤمنون ، فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوم لع
، وأشار حلكمة عدم إنزاهلا ولهة اليت اقرتحها الكفار على رس: أنه قادر على تنزيل اآليذكر يف هذه اآلية الكرمية:  قال الشنقيطي ♦

، لنزل م العذاب ا أا لو أنزلت ومل يؤمنوا اوبني يف موضع آخر أن حكمة عدم إنزاهل) كن َأْكثَـَرُهْم َال يـَْعَلُمونَ ول(بقوله 
هلم منها بقدرته  ها اهللا، من صخرة صماء ، فأخرج، جوفاءالعاجل كما وقع بقوم صاحل ملا اقرتحوا عليه إخراج ناقة عشراء ، وبراء

َوَما َمنـََعَنآ َأن (، وذلك يف قوله م اهللا دفعة واحدة بعذاب استئصالفأهلكه )اَصاِلُح ائتنا ِمبَا َتِعُدنَآَوقَاُلوْا يَ (، فعقروها ومشيئته
 َِ َْا األولون َوآتـَيـَْنا َمثُوَد الناقة ُمْبِصَرًة َفظََلُمواِ َبَأن َكذ ْرِسَل باآليات ِإالَختِْويفاً ا َوَما نـُرْ نـ ِسُل باآليات ِإال.(  

وقد بّني تعاىل يف مواضع أخر أنه ال داعي إىل ما اقرتحوا من اآليات ، ألنه أنزل عليهم آية أعظم من مجيع اآليات اليت اقرتحوها  ♦
) فإنكاره جل وعال عليهم عدم  ْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهمْ َأوَملَْ َيْكِفِهْم أَنا أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك ا، وتلك هي القرآن العظيم ، وذلك يف قوله (

  .ة ، وهو كذلك بي�ناالكتفاء ذا الكتاب عن اآليات املقرتحة يدل على أنه أعظم وأفخم من كل 
  الفوائد :

  تعنت هؤالء املكذبني . - 1
  إثبات قدرة اهللا .- 2
  حكمة اهللا العظيمة . - 3
  أن أفعال اهللا مقرون مبشيئته . - 4
ِمن َشْيٍء ثُم ِإَلى رَبِهْم ُيْحَشُروَن َوَما ِمن َدآبٍة ِفي اَألْرِض َوَال طَاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإال أَُمٌم َأْمَثاُلُكم ما فـَرْطَنا ِفي الِكَتاِب (
)38((.  

  ] . 38[ األنعام : 
 ----------  

  حيوان ميشي على وجه األرض . أي : ما من) َوَما ِمْن َدابٍة ِفي اْألَْرِض ( 
  والدابة : كل ما يدب على األرض ، بأرجل متعددة ، أو أربع ، أو اثنتني ، أو يزحف على بطنه . ♦
  أي : وال من طائر يطري يف اجلو جبناحيه .)  َوال طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيهِ ( 
  بيده ، وأبصر بعينه .) هذا من باب التوكيد ، كقوله : ضرب  ِجبََناَحْيهِ قوله تعاىل ( ♦
قيل : مجاعات مثلكم ، خلقهم اهللا كما خلقكم ، ورزقهم كما رزقكم ، داخلة حتت علمه وتقديره وإحاطته ) ِإال ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم (  

  شيء .بكل 
  ثالكم يف أن هلا أمساء تعرف ا .وقيل : أم

  وقيل : أمثالكم يف اخللق والرزق واملوت واالقتصاص . 
  يعرفونين ويوحدونين ويسبحونين وحيمدونين.  ل :قي

وإىل هذا القول ذهب طائفة عظيمة من املفسرين وقالوا : إن هذه احليوانات تعرف اهللا وحتمده وتوحده وتسبحه واحتجوا عليه بقوله 
تعاىل خاطب النمل  ومبا أنه)  َعِلَم َصَالَتُه َوَتْسِبيَحهُ  ُكل َقدْ ( وبقوله يف صفة احليوانات  ) ٍء ِإال يَُسبُح ِحبَْمِدهِ يْ ْن ِممْن شَ إوَ ( تعاىل 

  .وخاطب اهلدهد 



  . لقها وتكفل برزقهااملراد أا أمثالنا يف أن دبرها اهللا تعاىل وخ:  وقيل
ة فكذلك املراد أنه تعاىل كما أحصى يف الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر ، من العمر والرزق واألجل والسعادة والشقاو  وقيل :

  ) . ما فرطنا يف الكتاب من شيءٍ ، لقوله تعاىل (  أحصى يف الكتاب مجيع هذه األحوال يف كل احليوانات
  .يوم القيامة يوصل إليها حقوقها  أراد تعاىل أا أمثالنا يف أا حتشر: وقيل 

دام األسد ، ومنهم من يعدو عدو الذئب ، ما يف األرض آدمي إال وفيه شبه من بعض البهائم ، فمنهم من يقدم إقاملراد  وقيل :
ومنهم من ينبح نباح الكلب ، ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس ، ومنهم من يشبه اخلنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه وإذا 

  قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه.
احدة منها ، فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ، ومل جيلس جملسًا إال فكذلك جند من اآلدميني من لو مسع مخسني حكمة مل حيفظ و 

  رواه عنه.
  واملقصود من ذلك الداللة على كمال قدرته ومشول علمه وسعة تدبريه ليكون كالدليل على أنه قادر أن ينزل آية . ♦
  أي : ما أمهلنا .) َما فـَرطَْنا ( 
عند اهللا، وال ينسى واحًدا من مجيعها من رزقه وتدبريه، سواء كان بريًا أو حبريًا، كما  اجلميع علمهمأي: ) ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ( 

  ) .ِبٍني َوَما ِمْن َدابٍة ِيف األْرِض ِإال َعَلى اللِه رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستـََقرَها َوُمْستـَْوَدَعَها ُكل ِيف ِكَتاٍب مُ  ( قال
غفلنا ، يف اللوح احملفوظ شيئا من األشياء ، بل مجيع األشياء ، صغريها وكبريها ، مثبتة يف ما أمهلنا وال أ ي: أ قال السعدي ♦

  اللوح احملفوظ ، على ما هي عليه ، فتقع مجيع احلوادث طبق ما جرى به القلم.
  شيء يف اللوح احملفوظ . اللوح احملفوظ شيئاً فلم نكتبه ، فاهللا كتب كل املراد بالكتاب هنا اللوح احملفوظ ، أي : ما تركنا يفف ♦
وقالت طائفة املراد بالكتاب يف اآلية اللوح احملفوظ الذي كتب اهللا فيه كل شيء وهذا إحدى الروايتني عن ابن  قال ابن القيم : ♦

 ِجبََناَحْيِه ِإال أَُمٌم َوَما ِمْن َدابٍة ِيف اْألَْرِض َوال طَائٍِر َيِطريُ (  عباس وكان هذا القول أظهر يف اآلية والسياق يدل عليه فإنه قال
وهذا يتضمن أا أمم أمثالنا يف اخللق والرزق واألكل والتقدير األول وأا مل ختلق سدى بل هي معبدة مذللة قد قدر  ) أَْمَثاُلُكم

ا وايتها وأدخل خلقها وأجلها ورزقها وما تصري إليه مث ذكر عاقبتها ومصريها بعد فنائها مث قال إىل رم حيشرون فذكر مبدأه
بني هاتني احلالتني قوله: {َما فـَرْطَنا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء} أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد فال يناسب هذا 

  ل .نهي وإمنا يناسب ذكر الكتاب األو ذكر كتاب األمر وال
  ف .املراد بالكتاب هنا ، القرآن ، ورجحه الرازي لكنه قول ضعي وقيل : ♦
  ويف هذه اآلية دليل ألحد مراتب اإلميان بالقدر وهي الكتابة ، فإن مراتب القدر أربعة : ♦

 اإلميان بأن اهللا علم بكل شيء مجلة وتفصيًال , أزالً وأبداً . أوًال :
  ) . وََكاَن اللهُ ِبُكل َشْيٍء َعِليماً ) وقال تعاىل ( َوُهَو ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ قال تعاىل (

 اإلميان بأن اهللا كتب ذلك يف اللوح احملفوظ .  نياً :ثا

رََأَهاكما قال تعاىل (   ) . َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوال ِيف أَنـُْفِسُكْم ِإال ِيف ِكَتاٍب ِمْن قَـْبِل َأْن نـَبـْ
 ني ألف سنة ) رواه مسلم .( إن اهللا كتب مقادير السموات واألرض قبل أن خيلق السموات واألرض خبمس εوقال 



  ) . ريٌ َأَملْ تـَْعَلْم َأن اللَه يـَْعَلُم َما ِيف السَماِء َواْألَْرِض ِإن َذِلَك ِيف ِكَتاٍب ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيسِ اهللا تعاىل (  ويف هذين األمرين يقول
  ىل .ال تكون إال مبشيئة اهللا تعااإلميان بأن مجيع الكائنات  الثالث :

َعْل َصْدَرُه َفَمْن يُرِِد اللُه َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلِإلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلُه جيَْ ) وقال تعاىل ( َورَبَك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتارُ ( قال تعاىل 
  ) .َضيقاً َحَرجاً 

  .اإلميان بأن مجيع الكائنات خملوقة هللا  الرابع :
 ) . َذِلُكُم اللُه َربُكْم ال إَِلَه ِإال ُهَو َخاِلُق ُكل َشْيٍء فَاْعُبُدوهُ قال تعاىل ( 

، نصف اهللا بعضها من بعض، ويها حتشر من الدواب والطري وغريها، فاألمم كلأي : جيمعون بعد احلياة)  ثُم ِإَلى رَبِهْم ُيْحَشُرونَ ( 
  ، وتقدم مباحث احلشر . حىت يأخذ للجماء من القرناء
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بُوْا ِبآيَاتَِنا ُصم َوُبْكٌم ِفي الظُلَماِت َمن َيَشِإ اللُه ُيْضِلْلُه َوَمن َيَشْأ َيجْ َوالِذيَن كَ (  ـــَعْلُه َعَلى صِ ـذ ــــ ــــ   ) . )39َراٍط مْسَتِقيٍم (ـ

  ] . 39[ األنعام : 
 ----------  

بُوا بِآيَاتَِنا (  ِذيَن َكذن املنزل ، ومسي آية ألنه عالمة ودليل على صدق من جاء به .أي : والذين كذبوا بآياتنا كالقرآ) َوال  
 ) ال يسمعون كالم اهللا مساع قبول ، واألصم : الذي ال يسمع .) ُصم  
  ال ينطقون باحلق .) َوُبْكٌم ( 
وهو الذي  –أصم ) أي : ظلمات الكفر ، قال ابن كثري : أي : مثلهم يف جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل ِفي الظُلَماِت ( 

فكيف يهتدي مثل هذا إىل الطريق ، أو خيرج مما هو  وهو مع هذا يف ظالم ال يبصر ، –وهو الذي ال يتكلم  –أبكم  –ال يسمع 
  فيه ؟ 

  أي : من يشأ اهللا إضالله يضلله ، فيعمى عن احلق وال يصل إليه .) َمْن َيَشِإ اللُه ُيْضِلْلُه ( 
  .هدايته )  َوَمْن َيَشأْ ( 
  يصريه .) َيْجَعْلُه  (

  أي : على طريق مستقيم ال اعوجاج فيه ، وهو اإلسالم .)  َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ( 
  فاهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، ألن األمر أمره عز وجل ، ال معقب حلكمه ، وال اعرتاض عليه . ♦
♦ ا ليست مشيئة جمردة هكذا تأيت عفوًا ، وهذا عام يف أحكام اهللا أن كل فعل علقه اهللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة ، أي : أ



  الشرعية والقدرية :
  ) . رِيَضًة ِمَن اللِه ِإن اللَه َكاَن َعِليماً َحِكيماً يف الشرعية قال تعاىل يف املواريث ( ف

  ) . ن اللَه َكاَن َعِليماً َحِكيماً َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه إِ ويف األمور القدرية قال تعاىل ( 
ولة لكل الناس ، ال حييطون باهللا ـوهذه احلكمة قد تكون معلومة للجميع ، وقد تكون معلومة لبعض الناس ، وقد تكون جمه ♦

  علماً .
هل السفه أن يفعل لغرض أو حكمة حذرًا من تشبيهه بالفاعلني لذلك فقد شبهه بأ -سبحانه  –: من نزهه  قال ابن القيم ♦

 والعبث الذين ال يقصدون بأفعاهلم غاية حممودة ، وال غرضاً مطلوباً حمبوباً .  
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  ) ُتُكم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب الل َر اللِه َتْدُعوَن ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن (ُقْل َأرََأيـْ ) َبْل ِإياُه َتْدُعوَن فـََيْكِشُف َما 40ِه َأْو َأتـَْتُكُم الساَعُة َأَغيـْ

  ) . )41َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإْن َشاء َوتَنَسْوَن َما ُتْشرُِكوَن (
  ] . 41 – 40[ األنعام : 

 ----------  
استفهام تعجيب ، أي : أخربوين إن أتاكم عذاب اهللا كما أتى من قبلكم ) اُكْم َعَذاُب اللِه َأْو أَتـَْتُكُم الساَعُة ُقْل َأرََأيـَْتُكْم ِإْن َأتَ ( 

  من تدعون ؟’ ، أو أتتكم القيامة فجا
َر اللِه َتْدُعوَن (    ي : أتدعون غري اهللا لكشف الضر عنكم ؟) أَأَغيـْ
  آهلتكم تنفعكم .يف أن )  ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ( 

  بل لإلضراب اإلبطايل ( إبطال أم يدعون غري اهللا ) واملعىن : بل ال تدعون إال اهللا .) َبْل ِإياُه َتْدُعوَن (  
  فيزيل ويفرج ما دعومت به إىل اهللا . )فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه ( 
  كشف الكربة ، فإذا مل تكشف احتجوا على اهللا .وإمنا قال : إن شاء ، لئال يطمع هؤالء يف  ) ِإْن َشاَء ( 
ْنَسْوَن َما ُتْشرُِكونَ (  َوِإَذا أي : يف وقت الضرورة ال تدعون أحد سواه وتنسون أصنامكم وآهلتكم وأندادكم كما قال تعاىل ( )  َوتـَ

  ) . َمسُكُم الضر ِيف اْلَبْحِر َضل َمْن َتْدُعوَن ِإال إِياهُ 
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